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1. Inleiding 
Hierbij treft u aan het jaarverslag en de financiële verantwoording van de  
Stichting Wijkraad Maliskamp over het jaar 2015. 
Het bestuur heeft tijdens een bezinningsdag in januari 2016 conform het 
huishoudelijk reglement ook het actieplan 2016 vastgesteld.    
 
De missie van de wijkraad luidt als volgt: 
“De wijkraad: 

 wil de leefbaarheid, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van wonen in 
Maliskamp verder verbeteren;  

 wil alle inwoners en organisaties van Maliskamp een platform bieden om de 
maatschappelijke betrokkenheid met Maliskamp te vergroten;  

 wil een krachtige en eenduidige stem laten horen aan het gemeentebestuur en 
andere plaatselijke instanties; 

 steunt initiatieven die voor Maliskamp van belang zijn; 

 hanteert hierbij een open en transparante bestuursstijl.” 
 

De wijkraad dient het algemeen belang in onze wijk. Dit algemeen belang valt te 
beschrijven als de permanente zoektocht naar de manier waarop de samenleving 
als geheel maximaal functioneert. De uitkomst is in ieders belang, maar dat vergt 
uitruil, aanpassing, belangenstrijd. Het resultaat is nooit af, want iedere partij kan 
steeds met beroep op het algemeen belang arrangementen ter discussie stellen.  
 
Terugkijkend naar 2015 waren naast overige onderwerpen, twee zaken van groot 
belang voor onze wijk. Het betreft de zoektocht naar mogelijkheden voor  
hergebruik van kerk en omgeving en de ontwikkelingen inzake de noodopvang van 
asielzoekers in Autotron en vestiging van een AZC op Coudewater. 
 
De wijkraad is onverminderd verheugd met de betrokkenheid van vele 
buurtbewoners bij de wijk, zoals bijvoorbeeld blijkt bij de grote opkomst bij de 
openbare vergaderingen. 
 Laten wij met elkaar deze betrokkenheid ook in 2016 voortzetten en samen 
blijven genieten van onze fijne wijk.  
 
Maliskamp, 8 maart 2016 
 
Namens het bestuur van de Stichting Wijkraad Maliskamp, 
 
 
 
C.C.M. Free      A.M.W. van de Water 
 
 
voorzitter       secretaris  
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2. Samenstelling van het bestuur stichting Wijkraad Maliskamp 
 
In 2015 is bestuurslid Esther van der Heijden-Kiekebelt afgetreden; zij is 
opgevolgd door Brigitte van Riel. Per 31 december 2015 was het bestuur als 
volgt samengesteld: 
 
voorzitter     secretaris 
C.C.M. (Cees) Free    A.M.W. (Monique) van de Water  
 
penningmeester    vicevoorzitter 
W.F.L.J. (Monique) Loeffen-Peters   N.A.C. (Ard) Schilder 
 
lid      lid 
B.E.M. (Brigitte) van Riel P. (Paul) van der Zanden 
 
lid 
C.J.M.M. (Corrie) Smulders 
 
P. van der Zanden is conform het rooster van aftreden voor een periode van 
drie jaar herbenoemd als bestuurslid.   
  

  



Jaarverslag 2015 

 

5 
 

 

3. Verslag van de activiteiten 
  
 3.1 Bijeenkomsten van de wijkraad 
 
 Bestuursvergaderingen 
 Het bestuur heeft in 2015 zeven maal plenair vergaderd.  
 
 Openbare vergaderingen  

Er hebben in het verslagjaar vier openbare vergaderingen van de wijkraad 
plaatsgevonden en wel op 26 maart, 18 juni, 22 oktober (extra) en 26 november.  
Deze vergaderingen werden evenals in voorgaande jaren, met 35 tot 70 
aanwezigen, redelijk druk bezocht. Een uitschieter m.b.t. de opkomst was de 
vergadering van 22 oktober, 120 aanwezigen. 
De opkomst bij openbare vergaderingen van de wijkraad kan dienen als een 
graadmeter voor het broodnodige draagvlak van de wijkraad in de wijk. 
 
De openbare vergaderingen zijn ook gebruikt door enige instellingen, 
groeperingen en personen om zich te presenteren aan de wijk.  
Hierbij te noemen welzijnsonderneming Divers in samenwerking met 
bestuursleden van Number One inzake hangjongeren.   
Namens Vivent is een presentatie verzorgd over het onderwerp wijkverpleging. 
Ook Maliskamp Events heeft zich via mevrouw Josje Verbeeten gepresenteerd. 
 
De stand van zaken van het project “Hart van Maliskamp (voormalige kerk en 
pastorie)”was een vast agendapunt; tijdens de vergadering van 26 november jl. 
heeft de voorzitter J. van Homelen van de stuurgroep verslag uitgebracht van de 
stand van zaken. 
Hierna is door de vergadering in groepjes gesproken over de 5 geselecteerde 
plannen met kerk en pastorie; naar aanleiding hiervan zal de stuurgroep een 
advies uitbrengen aan het parochiebestuur. 
  
Tijdens de extra vergadering van 22 oktober jl. werd de kwestie AZC (Autotron en 
Coudewater) uitgebreid besproken.  
Na toelichtingen van de wijkraad en wethouder Logister is uitgebreid 
gediscussieerd met de bewoners. 
    
De Stichting Wijkbelangen werd elke vergadering de mogelijkheid geboden om 
een toelichting te geven over het reilen en zeilen van deze stichting.  
 
Vertegenwoordigers van de gemeentelijke afdeling R&B  (Realisatie en Beheer 
Openbare Ruimte) en de wijkmanager hebben een permanente uitnodiging voor 
deze vergaderingen.  
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 3.2 Onderwerpen  
 Van de vele onderwerpen die in de loop van het jaar aan de orde kwamen zijn de 

volgende zaken met name te noemen:  
 
 Hart van Maliskamp 
 In het jaarverslag over 2014 eindigt de verslaglegging bij dit onderwerp met de 

uitspraak “wordt vervolgd in 2015”. 
 
 In 2015 is door zowel de stuurgroep als de projectgroep meerdere malen 

vergadert, zowel gezamenlijk als ieder apart. 
 Na een oproep in diverse media om plannen in te dienen zijn uiteindelijk zeven 

plannen / ideeën  ontvangen. Hieraan voorafgaande is een kijkdag voor kerk en 
pastorie georganiseerd. De plannen zijn door de projectgroep met elke indiener 
apart besproken. Op basis van door de projectgroep ontwikkelde criteria en een 
wegingsystematiek zijn  uiteindelijk vijf plannen beoordeeld; de eerste drie zijn 
met een toelichting door geleid naar de stuurgroep. 
De stuurgroep heeft vervolgens de bewoners, via de openbare vergadering van 
november jl., in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. 
Een mede op die vergadering geënt advies zal door de stuurgroep worden 
uitgebracht aan het parochiebestuur. 

   
Wordt vervolgd in 2016.   
 
AZC 
De wijkraad heeft de hierna volgende uitgangspunten ontwikkeld, ter hand te 
nemen bij de beoordeling van de plannen voor Coudewater. 
De wijkraad onderhoudt hiervoor o.a. contacten met de gemeente en GGZ Oost-
Brabant. Ook participeert de wijkraad in omwonenden overleg Autotron en 
Coudewater. Via deze overlegorganen is er ook contact met het COA. 
Met betrekking tot het COA is het van belang om rekening te houden met onlangs 
te lezen kritische opmerkingen in een landelijk dagblad. 
Het COA leeft afspraken niet na, heeft geen politieke antenne, communiceert 
slecht en is te weinig transparant.    
 
Uitgangspunten vestiging AZC Coudewater 
Proces met omwonenden 
- Transparantie van het proces: duidelijkheid over de momenten en status van 

inbreng van de wijkraden, bewoners en andere betrokkenen. Van 
bijeenkomsten worden verslagen gemaakt, die kunnen worden gedeeld met 
de buitenwereld. 

- Wijkraden, bewoners en andere betrokkenen worden tijdig geïnformeerd over 
belangrijke stappen en krijgen een kans hun inbreng te leveren voorafgaand 
aan belangrijke beslissingen, zoals het sluiten van een definitieve 
intentieovereenkomst tussen COA en GGZ. 
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Proces en inhoudelijke uitgangspunten voor inrichting AZC 
- De eerste asielzoekers worden pas welkom geheten op Coudewater als de 

tijdelijke noodopvang bij het Autotron is gesloten. 
- De opbouw van het AZC wordt ingebed in een integraal Masterplan voor de 

herontwikkeling van Coudewater, waarbij rekening wordt gehouden met het 
bijzondere karakter en de rijksmonumentale waarde van het gebied. 

- Bij het tempo van realisatie van het AZC wordt rekening gehouden met de nog 
aanwezige patiënten op Coudewater en hun voorkeuren met betrekking tot 
overplaatsing naar een andere locatie. 

- Het definitieve aantal te realiseren plaatsen wordt niet enkel afhankelijk 
gesteld van bedrijfseconomische criteria van het COA, maar mede afhankelijk 
gesteld van het kunnen voldoen aan ruimtelijke en ecologische eisen en het 
draagvlak onder bewoners.1 

- Er wordt uitgegaan van een overeenkomst met COA voor een periode van 10 
jaar, met een uitgebreide evaluatie na 5 jaar. Bij gebleken slecht presteren na 
5 jaar bestaat de mogelijkheid tot voortijdige afbouw. 

- De middelen die de gemeente ’s-Hertogenbosch ontvangt voor de opvang van 
asielzoekers komen volledig ten goede aan voorzieningen voor de asielzoekers 
op het terrein Coudewater. 

- Onderwijs- en gezondheidszorgvoorzieningen voor de asielzoekers worden op 
het terrein gerealiseerd. 

- Alle voorzieningen worden in of bij bestaande gebouwen gerealiseerd: er 
komen zo weinig mogelijk losse bouwunits en er vindt geen tijdelijke 
nieuwbouw plaats op het terrein buiten het nu bebouwde gedeelte van 
Coudewater. 

- Het terrein van Coudewater blijft tijdens en na de realisatie van het AZC open 
voor omwonenden. 

  
 

  

                                                           
1 In de wijk Maliskamp is veel draagvlak voor een centrum van 300 – 400 inwoners, vanuit de 
criteria absorptievermogen en lange termijn kwaliteit van het terrein. 
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4. Contacten en overleg 
 

Bewonersradenoverleg ’s-Hertogenbosch 
In de gemeente ’s-Hertogenbosch is een bewonersradenoverleg ingesteld, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, wijkraden, bestuursraden en 
wijktafels. De wethouder participatie is voorzitter van het overleg. 
In 2015 kwam het bewonersradenoverleg vier maal bijeen.  
Onderwerpen van bespreking waren o.a.: 
-ontwikkelingen in het sociale domein m.b.t. decentralisatie Jeugdhulp, WMO en 
 Participatiewet; 
-onderzoek naar knelpunten en oplossingsrichtingen Openbaar Vervoer; 
-wijk- en dorpsbudget; 
-beleidsplan Openbare Ruimte.  
 
Bewonersradenoverleg Rosmalen, Nuland en Vinkel 
In verslagjaar kwamen de vertegenwoordigers van de betrokken wijkraden vijf   
maal bijeen in het Bewonersradenoverleg Rosmalen, Nuland en Vinkel.   
O.a. de volgende onderwerpen kwamen hierbij aan de orde: 
-transitie en transformatie van de zorg (WMO, Jeugdwet en Participatiewet); 
-voortgang Zorgzaam Netwerk Rosmalen; 
-geïntegreerd verkeersplan Rosmalen; 
-veilig spoor Rosmalen – Nuland; 
-noodopvang Autotron en AZC Coudewater.  
    
Hooge Heide Zuid 
De wijkraad Maliskamp vertegenwoordigt ook de wijkraden Rosmalen Oost 
(Kruisstraat) en Sparrenburg in het bestuurlijk platform. 
In dit platform hebben naast de gemeente ’s-Hertogenbosch ook de gemeenten 
Maasdonk en Sint-Michielsgestel en het Brabants Landschap, Vivent Mariaoord, 
Cello locatie Binckhorst, ZLTO, Brabant Water en Coudewater zitting. 
   
Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Vanuit de wijkraad vindt regelmatig informeel overleg plaats met de teamleider 
van Realisatie en Beheer Openbare Ruimte (R&B).  
Via het  Bewonersradenoverleg Rosmalen en ook in bilateraal overleg worden de 
contacten onderhouden met de wijkmanagers van Rosmalen. Voor wat betreft 
Maliskamp treedt mevrouw M. Claessens op als wijkmanager. 
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5. Financiële verantwoording 2015  
Het boekjaar 2015 geeft het volgende beeld (bedragen in €): 
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6. Actieplan 2016 
Van het actieplan 2015 zijn de meeste onderwerpen aan de orde geweest c.q. 
afgewerkt. 
 
Permanente aandachtsgebieden van de wijkraad  
In het kader van taakverdeling fungeren de diverse leden van de wijkraad als 
portefeuillehouder van de hieronder opgesomde gebieden: 

 behouden en verbeteren van het groene karakter van de wijk 

 (verkeers)veiligheid in de wijk 

 bereikbaarheid van de wijk 

 communicatie conform het communicatieplan 

 sociale cohesie / ouderenvoorzieningen 

 vrijwilligers / mantelzorgers 

 behouden van het groen in het buitengebied en ontwikkeling daarvan als 
uitloopgebied voor de wijk 
 

Participaties 
Vertegenwoordigers van de wijkraad participeren in de volgende 
overlegorganen: 

 bestuurlijk overleg Hooge Heide 

 bewonersradenoverleg ’s-Hertogenbosch 

 bewonersradenoverleg Rosmalen, Nuland en Vinkel 

 omwonendenoverleg Noodopvang Autotron 

 omwonendenoverleg AZC Coudewater 
 

  
Actieplan 2016 van de wijkraad 
Deze onderwerpen worden in projectvorm uitgevoerd onder leiding van een lid 
van de wijkraad. In voorkomende gevallen kunnen ook andere bewoners van de 
wijk en / of deskundigen op een bepaald terrein hierbij worden betrokken.  
Het betreft de volgende acties:  

 “Hart van Maliskamp” 

 Asielzoekerproblematiek 

 Themabijeenkomst “Geschiedenis van Maliskamp” (inclusief een quiz) 

 Zorgzaam Netwerk Rosmalen / Project Maliskamp  

 Project “Hoedemakers” 

 In voorkomende gevallen informele contacten met aangrenzende 
wijkraden 

 Verdere samenwerking met Wijkbelangen 

 Herinrichting locatie oud Trefpunt tegenover de Buurtmarkt 

 Jongerenactiviteit, bijv. openlucht filmvoorstelling 
 
 

Maliskamp, 8 maart 2016  
 


